
DE BRUGKLAS 
 
I    Over bruggers, brugsmurfen of brugpiepers 
bestaan behoorlijk wat flauwe grappen. Dat 
komt omdat je nu niet meer bij de oudste 
leerlingen van de school hoort, maar juist bij de 
jongste. Je hebt het dus af en toe zwaar te 
verduren. Maar is het echt zo erg om in de 
brugklas te zitten? 
II    De voorbereidingen voor de brugklas 
beginnen eigenlijk al voordat het jaar 
begonnen is. Je moet een agenda 
aanschaffen, schriften en mappen kopen en 
voor wiskunde een geodriehoek en een 
rekenmachine. Bovendien moet je een 
verontrustend hoge stapel boeken aanschaffen 
die je allemaal netjes van een kaft moet 
voorzien, zodat ze langer meegaan en je ze 
gelijk herkent als ze ergens rondslingeren. 
Omdat je zoveel spullen mee naar school moet 
nemen moet je ook een tas of rugzak 
aanschaffen. Maar je weet vast allang dat je 
niet elke dag je atlas en je woordenboeken 
mee naar school hoeft sjouwen, of niet? 
 

 
 
III    Als je op de eerste dag van het nieuwe 
jaar je nieuwe school binnenstapt is alles gek, 
nieuw en eerlijk gezegd ook wel een beetje 
eng. Gelukkig zitten al je nieuwe klasgenoten 
in hetzelfde lastige parket. Als je eenmaal je 
lokaal gevonden hebt, kun je met hen 
kennismaken en ontmoet je ook je mentor of 
mentrix. Dat is een klassenleraar of 
klassenlerares. Als je op school een probleem 
hebt, moet je dus bij hem of haar zijn. Je 
mentor geeft trouwens ook nog een gewoon 
vak. Je krijgt dus ook een paar uur per week 
les van hem of haar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

IV    Op de eerste schooldag krijg je je rooster 
voor de eerste paar maanden van het jaar. 
Daar staat precies op welke vakken je hebt en 
van wie je die vakken krijgt. Ook kun je erop 
zien in welk lokaal je dat vak hebt. Bijna elke 
50 minuten moet je namelijk van vak, leraar en 
lokaal wisselen. Dat is in het begin flink 
wennen. Je moet echt even oefenen voordat je 
weet waar je elk lokaal kunt vinden. Wist je dat 
veel scholen het schooljaar gelijk met een 
schoolkamp of excursie beginnen? Hartstikke 
gezellig!  
V     De rest van het jaar is voorbij voor je het 
weet. Als je het eenmaal gewend bent, valt de 
middelbare school meestal enorm mee. Je 
krijgt de meeste vakken van de basisschool 
opnieuw, alleen heten ze iets anders. Rekenen 
wordt wiskunde. Taal heet Nederlands, 
biologie heet ANW en gym is 
bewegingsonderwijs of lichamelijke oefening. 
Nieuw zijn de vakken verzorging, 
studiebegeleiding en Frans of Duits. Je bent 
vaak lekker vroeg klaar met je lessen en zo nu 
en dan valt er een les uit, omdat er een leraar 
ziek is of afwezig. Aan het eind van de 
brugklas hoor je naar welke richting je mag. 
Wordt het VMBO, HAVO of VWO? 
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